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  אפוטרופסות
 )1983 (Mental Health Act)של חוק בריאות הנפש  7(סעיף 
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 האפוטרופוס שלך:  .2
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 כתובת 2.2 
 
 

 מס' טלפון 2.3 

      

      

      

רשות השרותים הסוציאליים   .3
 המקומית האחראית לענייניך

      

 

 מהי אפוטרופסות?
ניתן למנות אפוטרופוס לאנשים הסובלים מהפרעה נפשית כדי לעזור  ,1983של חוק בריאות הנפש  7על פי סעיף 

  להם, אם שני רופאים אומרים שדבר זה נחוץ.
  

אושר על ידי רשות האפוטרופוס שלך עשוי להיות רשות השרותים הסוציאליים המקומית שלך, או אדם ש
  אם האפוטרופוס שלך אינו רשות שרותים סוציאליים, הוא נקרא "אפוטרופוס פרטי". שרותים סוציאליים.

  
  לאפוטרופוס שלך יש סמכות משפטית לומר לך:

  איפה עליך לגור  –

שנקבעו ובזמנים , עבודה, לימודים או הדרכה במקומות לצורך טיפול רפואישנקבעו להגיע לפגישות   –
  נקבעוש

 להרשות לרופא או לאדם נקוב אחר לראות אותך.  –
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 ?וסאפוטרופ דוע נחוץ לימ
מאחר שיש לך הפרעה נפשית ונחוץ לך  ,שני רופאים סבורים שנחוצה לך עזרה כדי לגור במסגרת הקהילה

  אפוטרופוס לצורך רווחתך האישית שלך או כדי להגן על אנשים אחרים.

 
 ?כמה זמן זה נמשך

  ות נמשכת עד שישה חודשים בהתחלה.אפוטרופוס
  

, ושוב למשך שנה נוספת כל פעם, אם יתכן שהאפוטרופסות שלך תחודש למשך שישה חודשים נוספים
הם ישוחחו איתך על כך קרוב הממונה שלך חושב שדבר זה נחוץ. האחראי שלך או הרופא המטפל  הקלינאי

  יותר לאותה נקודת זמן.
  

 א, או אדם אחר, שהתבקש על ידי רשות השרותים הסוציאליים המקומיתהוא הרופ הקלנאי האחראי שלך
על ידי רופא במקום זאת אם יש לך אפוטרופוס פרטי, דבר זה ייעשה לומר האם עדיין נחוץ לך אפוטרופוס. 

  "הרופא המטפל הממונה" שלך.הנקרא 

 
 ?האם אוכל לערער

אפוטרופוס שלך, העובד הסוציאלי שלך, עליך לשוחח עם ה, פוטרופוסלך א יפסיק להיותשאם ברצונך 
  או הרופא המטפל הממונה שלך.הקלינאי האחראי שלך 

  
כדי לבקש מהם לסיים את האפוטרופסות שלך. כמו כן באפשרותך לכתוב לרשות השרותים הסוציאליים 

ירצה לשוחח איתך לפני קבלת ההחלטה האם עדיין נחוץ לך  יתכן שמישהו מרשות השרותים הסוציאליים
  אפוטרופוס.

  
על ידי כתיבה לרשות השרותים המשפחה המיידי שלך יוכל לסיים את האפוטרופסות שלך - קרוב

  המשפחה המיידי שלך.- הסוציאליים. עלון זה מסביר להלן מיהו קרוב
  

  דין לקבוע שלא יהיה לך אפוטרוטפוס.- כמו כן באפשרותך לבקש מבית

 
 דין ומה קורה?- מהו בית

הדין יקיים ישיבה -. ביתהאם עדיין נחוץ לך אפוטרופוסתלויה היכולה להחליט -תיהדין הוא ועדה בל- בית
החולים המכירים אותך. ישיבה זו נקראת "דיון". תוכל/י לבקש מאדם נוסף להיות -איתך ועם אנשי סגל בית

חולים עליך ה-הדין יקראו דו"חות מבית-נוכח בדיון כדי לעזור לך, אם רצונך בכך. לפני הדיון, חברי צוות בית
  .הדין גם יבוא לשוחח איתך-לך. אחד מחברי ביתהאפוטרופסות ש ועל

 
 הדין?-מתי אוכל להגיש בקשה לבית

של האפוטרופסות הדין פעם אחת בכל עת במהלך ששת החודשים הראשונים - באפשרותך להגיש בקשה לבית
ים, ולאחר מכן פעם אבבקשה פעם אחת במהלך ששת החודשים השוב . לאחר מכן באפשרותך להגיש שלך

  .עדיין הינך תחת אפוטרופסותאחת במהלך כל שנה ש
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  הדין, ניתן לכתוב לפי המען:- אם ברצונך להגיש בקשה לבית
The Tribunals Service 
PO BOX 8793 
5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN  

  0300 123 2201טל' 
  

  דין בשמך ולעזור לך בעת הדיון.ה-דין לכתוב לבית-תוכל/י לבקש מעורך
דין המתמחים -יש רשימה של עורכי (Law Society)הדין -ולאיגוד עורכי רשות השרותים הסוציאליים שלךל

דין בענין זה. הדבר ניתן ללא תשלום במסגרת תכנית -בתחום זה. לא תצטרכ/י לשלם עבור עזרה מעורך
 .(Legal Aid)הסיוע המשפטי 

 
 המיידי המשפחה-הודעה לקרוב

  משפחתך המיידי.- העתק של עלון זה יימסר לאדם שחוק בריאות הנפש קובע כי הוא קרוב
  

משפחתך. בדרך כלל, האדם המופיע ראשון -קיימת בחוק בריאות הנפש רשימה של אנשים הנחשבים לקרובי
ביר דבר וכל לתת לך עלון המסרשות השרותים הסוציאליים שלך תמשפחתך המיידי. -ברשימה זו הוא קרוב

  משפחתך המיידי בנושא הטיפול בך.- זה וכן אילו זכויות יש לקרוב
 משפחתך המיידי הוא:- במקרה שלך, נמסר לנו כי קרוב

 

      

 
אפוטרופוס שלך, לעובד הסוציאלי שלך אם אינך רוצה שאדם זה יקבל העתק של העלון, אנא הודיע/י על כך ל

  או לאדם שנתן לך עלון זה.
  

משפט ה- משפחתך המיידי, באפשרותך להגיש בקשה לבית- אם לדעתך אדם זה אינו מתאים להיות קרוב
משפחתך המיידי. רשות השרותים הסוציאליים שלך תוכל לתת - המחוזי שאדם אחר ייחשב במקומו לקרוב

  לך עלון המסביר זאת.

 
 קוד הנהלים

ם לקחת בחשבון עליה. שאודות חוק בריאות הנפ אנשים המעורבים בטיפולךקיים קוד נהלים הנותן ייעוץ ל
גבי הטיפול בך. תוכל/י לבקש לראות העתק של הקוד, אם את מה שהקוד קובע כאשר הם מקבלים החלטות ל

  רצונך בכך.
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 מידע ועזרה נוספים

אנא שאל/י את האפוטרופוס שלך, את העובד  אם קיים דבר כלשהו שאינך מבינ/ה בנוגע לטיפולך,
בקש/י מאחד מאנשים אלה להסביר לך כל נושא  כמו כן, .הסוציאלי שלך או אדם אחר המעורב בטיפולך

  ינך מבינ/ה בעלון זה, או אם יש לך שאלות נוספות שעליהן לא השיב עלון זה.שא
  

 אם ברצונך לקבל העתק נוסף של עלון זה עבור מישהו אחר, אנא בקש/י זאת.

 


